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Nieuwsbrief januari 2017
Aan donateurs, oud-leden en andere belangstellenden

Beste muziekvrienden,

Ons koor repeteert wekelijks o.l.v. dirigent Patrick Pranger en repetitor Jelena Popovic met veel inzet voor
de twee komende concerten: een Klein Concert op 11 februari in Hazerswoude-Dorp, zie verderop, en het
Concert bij gelegenheid van Dodenherdenking op 4 mei in Alphen aan den Rijn. In de bijlage treft u een
digitale flyer aan van het concert van 11 februari. We juichen het toe als u deze verspreidt.
We zijn blij met de doorgroei naar momenteel 59 koorleden: 22 sopranen, 22 alten, 7 tenoren en 8 bassen.
59 is een mooi aantal, maar er is altijd plek voor meer zangeressen en zangers. Voor het uitvoeren van
grote oratoria is een omvang van 70 à 80 leden gewenst. Dus als u iemand kent, …
Leendert Miedema
Een markant lid heeft ons koor verlaten. In november deelde Leendert Miedema mee
dat hij besloten heeft om te stoppen met zingen. Zijn redenen waren de steeds
slechter wordende mobiliteit en het achteruitgaan van de stem. “Dus stoppen maar!
En uitschrijven als lid.”, aldus Leendert. Hij heeft decennia lang, eerst als tenor en later
als bariton, het koor kleur gegeven. Met acht jaren secretariaat heeft Leendert zijn
koor-sporen meer dan verdiend. Hij wil graag als vriend met ons koor verbonden
blijven.
Leendert, dankjewel voor je jarenlange inzet.
Bestuur en commissies
Het vernieuwde bestuur is een half jaar in functie en heeft haar draai gevonden. Een zestal commissies
ondersteunen de kooractiviteiten. Welke commissies dat zijn, kunt u lezen op
http://oratoriumkooralphen.nl/bestuur-en-commissies/
Binnenkort komt de Commissie Muziek met een mogelijke planning van concerten in de komende jaren.
Dat voorstel zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 februari a.s. gepresenteerd worden. Zodra
hierover besluiten vallen, brengen we u op de hoogte.
Workshop Koorpresentatie
De workshop Stemvorming, die Esther Putter in ons jubileumjaar verzorgde, ligt nog vers in het geheugen
en roept bij veel koorleden positieve herinneringen op. Deze workshop heeft niet alleen betere stemmen
opgeleverd, maar verbeterde ook de sfeer in en het elan van het koor. Dit jaar organiseert de Commissie
Activiteiten opnieuw een workshop, en wel op zaterdag 25 maart a.s.. Meta Stevens, van beroep
koorregisseur, zal ons trainen in koorpresentatie. Doel is het verbeteren van de uitstraling van het koor.

Klein Concert “In een uur van Bach naar Fauré”
Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn
o.l.v. Patrick Pranger, dirigent
Jelena Popovic, piano
Zaterdag 11 februari 2017, aanvang 16 uur
KPN “De Korenaar”, Dorpsstraat 183,
2391 CB Hazerswoude-Dorp
Entree € 5, jongeren tot 13 jaar € 2,50

Programma
- Locus iste (A. Bruckner)
- Bogoroditse Djevo (S. Rachmaninov)
- At the ball (P. Tchaikovsky) *
- None but the lonely heart (P. Tchaikovsky) *
- Jesu, meine Freude (J.S. Bach)
- Siehe, der Hüter Israels (F. Mendelsssohn)
- Wer bis an das Ende beharrt (F. Mendelssohn)
- Des Tages Weihe (Fr. Schubert) **
- Poëme d’un jour (G. Fauré) *
- Calme des Nuits (C. Saint-Saëns)
- Madrigal (G. Fauré)
- Cantique de Jean Racine (G. Fauré)
* solo Patrick Pranger ** koor en solo

Uitmarkt
Ons koor zal ook dit jaar weer met een
informatiestand aanwezig zijn op de Uitmarkt die
gehouden zal worden op 24 september 2017 op het
Rijnplein te Alphen aan den Rijn.
KNO-app
Dirigent Patrick haalt alles uit de kast om het beste
uit het koor naar boven te halen. Zo ging hij tijdens
een repetitie rond met zijn “KNO-app". De foto
toont hoe hij aan tenoren laat zien hoe de stem in
het verhemelte resoneert .
Vriend van Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn
Donateurs, ofwel Vrienden van Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn, die jaarlijks minstens € 50 doneren,
ontvangen een vrijkaart voor het concert van 4 mei a.s..
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 INGB 0004 1382 04 onder vermelding van donatie.
Met vriendelijke groet, namens Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn,
Niek Brokamp (bestuurslid en voorzitter van commissie PReSto)

Contact PReSto: Niek Brokamp. T: 0172-444189; E: penningmeester@oratoriumkooralphen.nl
Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.

